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Vraag 1  

Gemeenten hebben de vrijheid om de bijdrage van de cliënt te pauzeren, bijvoorbeeld in geval van een 

ziekenhuisopname. Dit moet dan worden vastgelegd in de beleidsregels.  

 

Bent u van plan om dit te doen? 

 

Antwoord: Ja, het college is voornemens dit in de beleidsregels op te nemen. Voor de uitvoering van de 

beleidsregels zijn hierover ambtshalve afspraken gemaakt met aanbieders die hulp en ondersteuning 

verlenen aan inwoners.  

 

 

Vraag 2 

Waarom past Ridderkerk geen minimabeleid toe voor inwoners met een laag inkomen? 

 

Antwoord: Ridderkerk past wel degelijk minimabeleid toe voor inwoners met een laag inkomen. Dit is 

opgenomen in de beleidsnota “Armoedebestrijding in het Sociaal Domein 2016-2020”, dat door u is 

vastgesteld op 21 april 2016. In deze nota is opgenomen dat aan minima tot 130% van de geldende 

bijstandsnorm een collectieve zorgverzekering wordt aangeboden.  Uit deze verzekering wordt de eigen 

bijdrage Wmo voor 100% vergoed. Op deze manier wordt de eigen bijdrage volledig gecompenseerd en 

creëren we kostenbewustzijn en eigenaarschap bij de inwoner. 

 

 

Vraag 3 

Algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie tussen de Wmo-

klant en de hulpverlener moeten onder het abonnementstarief worden gebracht, zoals dat is gedaan 

met de huishoudelijke hulp.  

Op de website van de VNG worden begeleiding en dagbesteding genoemd als voorbeelden van 

voorzieningen waarbij er doorgaans sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.  

 

Wat is de reden dat deze voorzieningen in Ridderkerk niet onder het abonnementstarief zijn gebracht? 

 

Antwoord: De genoemde voorzieningen biedt het college aan als maatwerkvoorziening. Hierdoor vallen 

ze onder artikel 22 lid 1 van de verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2019. 

 

 

 


